
sv. Martina
G L A S

In šel je v predpekel
Zame ena najlepših podob Jezusovega vstajenja je prav gotovo 
podoba, ki krasi kapelo skupnos� Cenacolo v Medžugorju. To je 
podoba Jezusa, ki se sklanja v najglobljo temo greha in člove-
ških zablod in kot prva odrešena od tam povleče Adama in Evo 
ter za njima vse odrešeno človeštvo. Fantje odvisniki, ki se v tej 
skupnos� zdravijo, so izdelali podobo Jezusa Odrešenika na po-
dlagi lastnih izkušenj, saj jih je samo Jezus s svojo vstajenjsko 
močjo lahko rešil iz teme popolnega človeškega propada. Ta 
preprosta človeška resnica lahko popolnoma razloži največjo 
človeško skrivnost – vstajenje od mrtvih. 
Vsako leto, ko z romarji obiščemo v Medžugorju to kapelo, na 
nek način najlažje doživljam Jezusa kot mojega Odrešenika in 
Odrešenika prav vsakega človeka. Prav v Jezusovem sestopu v 
najglobljo temo človekovih zablod in greha, kjer je Bog popol-
noma odsoten, vidimo Jezusovo neskončno ljubezen do vsake-
ga. Nikoli človek ne more potoni� tako globoko, da ga Jezus ne 
bi mogel reši�. In vse to je posledica Jezusove neskončne poni-
žne ljubezni, ki se je zgodila na lesu križa in vstala iz groba.

Dragi prijatelji! Ko bomo vsako nedeljo v veroizpovedi pona-
vljali besede »šel pred pekel«, se spomnimo, da je samo Jezus 
�s�, ki lahko našo človeško temo spremeni v popolno luč. In 
te Jezusove vstajenjske luči in upanja vam želim v letošnjih 
velikonočnih praznikih!

APRIL  2021

župnik Andrej, kaplan Anže in sodelavci

1. april 2021

2. april 2021

3. april 2021

4. april 2021

veliki četr tek

veliki petek

velika sobota

VELIKA NOČ

00
Obredi se bodo pričeli ob 19 . 

00- OB 15     KRIŽEV POT V
                   ŽUPNIJSKI  CERKVI

00- ob 19     ZAČETEK OBREDOV 

00
- OB  7      BLAGOSLOV  OGNJA  
                   NA  LEDINICI
- PREKO  DNEVA  MOLITEV  PRI
  BOŽJEM  GROBU  V  FARNI  CERKVI
- OB 10⁰⁰, 10³⁰, 11⁰⁰, 11³⁰, 13³⁰, 
         14⁰⁰, 14³⁰, 15⁰⁰, 15³⁰, 16⁰⁰ 
         BLAGOSLOVI  VELIKONOČNIH  
         JEDIL  (VSI V ŽUPNIJSKI CERKVI!)

00
- ob 19     ZAČETEK VELIKONOČNE
                   VIGILIJE 

- OB 6³⁰, 8⁰⁰, 9⁰⁰, 10⁰⁰, 11⁰⁰ 
  SVETE MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI

(PODROBNA OBVESTILA SO V OZNANILIH) 



Danes je prav malo fotografij zanimivih 
krajev in dogodkov, ki jih avtorji ne bi posneli 
v obliki selfijev (t. j. fotografij, kjer so v kadru 
tudi sami) – »avtoportretov z dogodkom« – 
in jih potem objavili na družbenih omrežjih. 
Običajno so namenjeni hvaljenju pred drugi-
mi, da so bili osebno priča nečemu posebne-
mu. Zato osrednja pozornost ni več namen-
jena fotografiranemu kraju ali dogodku, 
temveč fotografu, ki se je postavil pred ome-
njeni kraj ali dogodek. Če je kdo pomislil, da 
je to malo prevzetno oz. sebično, po moje ni 
daleč od resnice. 
Jezus je na cvetno nedeljo prišel v Jeruzalem, 
kot bi danes kakšen znan igralec, pevec ali 
poli�k. Množica ga je spremljala in na vsak 
način želela bi� zraven, saj so po čudežni 
obuditvi Lazarja od mrtvih �k pred tem vsi 
pričakovali še kaj zanimivega. Eni so ga spre-
mljali iz firbca, nekateri pa tudi iz iskrene ve-
re, da je res Božji Sin. Množice so mu vzklika-
le, predenj polagale plašče in mu v pozdrav 
mahale z zelenjem kot kralju. No, če bi se to 
zgodilo danes, bi mu pa namesto z zelenjem 
mahali s telefoni in iskali najboljše trenutke 
in kadre za selfi posnetek ob njegovem mi-
mohodu. 
A bistvo tega dogodka ni bilo pozdravljanje z 
zelenjem in vzklikanje Jezusu ob kraljevskem 
prihodu v mesto, tako kot niso bistvo cvetne 
nedelje pisane butare in šopki zelenja, kot si 
verjetno predstavlja večina! Osrednji dogo-
dek na cvetnico je sama procesija! Je prispo-
doba Jezusovega prihoda v Jeruzalem, ki je 
pomenil dejanski začetek uresničenja Božje-
ga kraljestva na zemlji. Nomadski Izraelci so 
tudi vso svojo zgodovino razumeli kot poto-
vanje, ki se je začelo z Abrahamovo potjo v 
od Boga obljubljeno deželo. Simbolika po� je 
na mnogih mes�h v evangeliju povezana z 
Jezusom. Vse njegovo življenje je bilo eno sa-
mo potovanje – naj bo v spremstvu staršev, 
sam, z učenci ali ljudstvom ob sebi – poto-
vanje pro� enemu in edinemu cilju: odre-
šenju.

Procesija zato simbolizira Cerkev na po� k 
velikonočnemu veselju  in poveličanemu, od 
mrtvih vstalemu Jezusu. V liturgičnem smi-
slu pa procesija pomeni tudi dejanje preho-
da vernikov iz vsakodnevnega sveta v svet 
slovesnega, ganljivega, božjega. Je pot od 
hrupnega zunanjega k mirnemu notranjemu 
(dušnemu, duhovnemu) svetu.
V evangeliju cvetne nedelje beremo, da se je 
z Jezusovim prihodom »vse mesto vznemiri-
lo in govorilo: »Kdo je to?« Kako bo pa v Žireh 
na cvetno nedeljo? Bo res mogoče ču�� is-
kreno veselje, ki naj bi ga ta dan kot kristjani 
izkazovali Jezusu ali bo vse skupaj ostalo zgolj 
pri primerjanju butaric? 
In če še malo bolj posplošimo: se sploh kdo 
vznemiri zaradi naše krščanske drže in vre-
dnot, po katerih naj bi nas ljudje prepozna-
vali kot kristjane? Glede na neprestano 
nasprotovanje vsemu, kar je krščanskega v 
današnjem svetu, bi lahko sklepali, da se 
zaenkrat še. In kje smo tu mi? Stojimo ob 
po�, kjer gre Jezus vsak dan mimo: sveta 
maša je ta vsakodnevni Božji obisk. Bom v 
zbranos� in z vero stopil za Njim ali le ob tej 
po� poiskal udobno mesto in čakal na 
atrak�ven selfi?

AKTUALNO 2

Selfi z Jezusom

Vili Eržen



Vera v vstajenje od mrtvih je nekaj, kar ni 
tako samoumevno. Tudi med samimi kristja-
ni ne. Nedavne raziskave iz ZDA (2020) so po-
kazale, da četr�na vprašanih, ki se izrekajo za 
kristjane, ne veruje v Kristusovo vstajenje; 
pri tem se razlikuje glede na spol, starost, izo-
brazbo, etnično pripadnost in premoženjsko 
situacijo.
Toda apostol Pavel nas bodri in opozarja: »Če 
pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše 
oznanilo, prazna tudi vaša vera« (1 Kor 15, 
14). Če ne bi bilo vstajenja, bi bilo krščanstvo, 
vsi koncili, vse katedrale in vsi papeži prazno, 
vse to bi bilo le komedija zgodovine.
Ljudje vedno potrebujemo dokaz, da v nekaj 
verjamemo, in to je dejstvo praznega groba. 
Toda kljub vsem dokazom se človek lahko 
neprenehoma trudi, da bi to verjel in vero-
val, pa mu ni dano, kaj� vera je dar. Ob tej 
misli sem se spomnil zgodbe rimskega tri-
buna Klavija iz filma Vstajenje, ki je po novici, 
da je Jezus, katerega so križali, vstal od mr-
tvih, na vse moči iskal truplo, da bi v njegovih 
očeh in v očeh rimskih ter judovskih oblast-
nikov lažnivo novico, katero so sprožili apo-
stoli in učenci Jezusa Nazarečana, le to ovr-
gel. A z vztrajnim iskanjem je prišel do dvo-
rane zadnje večerje in med apostoli zagledal 
Vstalega. Vstali ga je nagovoril in povabil v 
njihovo družbo, on pa je ostal brez besed, 
toda njegovo življenje se je v �stem trenutku 
popolnoma spremenilo, tako kot se spremi-
nja od vsakega izmed nas, ki veruje v Gospo-
dovo zmagoslavno vstajenje.
P. James Smith je z lepimi primeri poskušal 
razloži� dogodek in pomen vstajenja ter de-
jal takole: »Jezusovo vstajenje je kot ve-
soljni pok, ki se širi š�ri galaksije daleč v vsa-
ko smer.« Veliki pok ni točka stvarjenja. Sa-
mo razloži vse drugo v vesolju. Vstajenje je 
kot pok zamaška s šampanjca, ki povzroči, da 
se milijoni mehurčkov osvobodijo. Vstajenje 

je kot prve besede dojenčka, ki sprožijo do-
življenjski val besed. Jezusovo vstajenje je 
kot centralna eksplozija v središču zemlje, ki 
odmeva, dokler ne izbruhne na površini vul-
kana. Vstajenje je kot zarodek, ki postopoma 
zraste v človeka. Vstajenje je kot kapljica bar-
ve, ki obarva vso tekočino. Vstajenje je kot 
kapljica parfuma, ki se širi po atmosferi, 
dokler ni vsaka molekula zraka odišavljena. 
Vstajenje je kot gripa, ki se začne kot praska-
nje v grlu, dokler ne napade vsake celice v 
telesu. Jezusovo vstajenje je pomembno 
samo po sebi; vrednost ima v sebi tudi, če ne 
bi nič sledilo. Tako kot ima zarodek vrednost, 
čeprav se nikoli ne rodi; ali kot je dragocena 
prva dojenčkova beseda, čeprav se nikoli ne 
nauči govori�; ali kot je bil veliki pok never-
jeten dogodek, čeprav bi takoj propadel. Ni 
pomembno, kaj je na začetku, pomembno je 
to, kar je dogodkom sledilo.

Tudi mi bi se morali nauči� vsak dan po-
navlja� stavek: »Moj Bog ni Bog mrtvih, am-
pak Bog živih!« Ta stavek mora posta� del 
našega življenja. Potem ne bomo več v skr-
beh, kaj se bo z nami zgodilo, ker bomo pre-
pričani: »Bog me ne more nikoli razočara�, 
ker mi želi dobro, ker me vabi v večno srečo k 
sebi.«

3 AKTUALNO

Si lahko kristjan, če nimaš vere v vstajenje?

kaplan Anže



V dnevih pred veliko nočjo dobi beseda 
trpljenje posebno mesto. Je v ospredju vseh 
obredov, v zunanjih pripravah na praznova-
nje pa se je vsi najraje izogibamo. Za nas kri-
stjane uteleša uvod v vstajenjski finale. Kljub 
temu pa se trpljenje ne konča na veliki petek 
z vrhuncem vsega hudega, ni� na veliko so-
boto, ko je v stanju mirovanja in nas navdaja 
s praznino. Nadaljuje se prav v veliko noč, a 
nam Jezus z zmagoslavjem nad njim kaže, da 
vztrajanje v trpljenju ni naravna drža. 
Tudi v naravi nobeno živo bitje ne počne te-
ga. Živali niso navezane na trpljenje. Branijo 
se ga, mogoče omagajo in če se ne »izližejo«, 
poginejo. 
Človek pa se velikokrat znajde v položaju, ko 
se naveže na svoje muke in iz njih nezavedno 
naredi nekaj zase. V lastnih očeh si zaradi 
znane bolečine zgradi svojo vrednost, ki jo 
zahteva tudi od ljudi, s katerimi živi. Mogoče 
se odkupuje za krivdo, ki je skrita nekje glo-
boko in nihče ne ve zanjo. Ali pa je skrivno 
orožje za vse morebitne napade iz okolice. 
Ker smo živi, se trpljenju in s tem bolečini ne 
moremo izogni�. Vendar če ostajamo v njej, 
vztrajamo (ostajamo) v velikem petku. To je 
ena od možnos�. Pomeni, da zavračamo 
Jezusovo vstajenje, zavračamo možnos�, ki 
obstajajo, a niso prave, niso po naših merilih. 
Zavračamo male korake, ker hočemo več, ker 
smo si tako zamislili.
Trpljenje in z njim povezana bolečina, je sta-
nje, ki spada med stvari v življenju, ki nas 

posebej zaznamujejo (tako kot npr. rojstvo 
otroka, zaljubljenost, izguba službe ali pa 
otrokova puberteta). Šele ko vse to doživiš in 
preživiš, lahko razumeš, kaj to pomeni: kaj 
pomeni sede� v prvi vrs� na pogrebni maši 
za svojim otrokom, v mojem primeru za svo-
jim možem, starši. Pomeni, da šele takrat ra-
zumeš, da to ni samo trenutek v času, ali en 
dan v tednu, ali neko določeno obdobje, ki se 
bo nekoč končalo. Pomeni, da ta bolečina ni 
samo zlomljena kost, ki se bo zarasla z 
minimalnimi posledicami, ampak se dogaja 
nekaj dolgotrajnega. Nekaj, kar se verjetno 
ne more nikoli popolnoma zaras�. Zdi se, kot 
da bo veliki petek trajal večno.
Bog je s svojim bivanjem na zemlji stopil v to 
človeško žalost in obup in na velikonočno ju-
tro vstal z vidnimi ranami na rokah in nogah, 
ki jih je dobil na veliki petek. Ko se je zatem 
prikazoval svojim učencem, so le-� pripove-
dovali, da so ga prepoznali prav po njegovih 
ranah.
Pokazal je, da se da žive� z bolečino, ki pa 
vendarle ne sme obvladova� življenja. Lahko 
sem žalostna, a se hkra� veselim vsega lepe-
ga v življenju. Lahko živim s trenutki malo-
dušja, a sem vseeno lahko že naslednji tre-
nutek polna rados� in veselja. 
Čas velike noči je tudi čas pomladi. Znamo 
kljub bolečinam, ki nas hromijo, uži� vso 
lepoto, ki nam jo ponuja?

4AKTUALNO

(Ne)ostajanje v trpljenju

Marija Poljanšek



ź 28. marca 2021 bomo prešli na poletni čas, zato bodo vse večerne svete maše odslej v 
00župnijski cerkvi ob 19 .

ź Ker se epidemiološko stanje spreminja, so veljavna vsakotedenska oznanila.
00

ź Vsako sredo ob 18   molitvena ura pred Najsvetejšim;
00 00

ź 28. marec  od 17  do 20  osrednje velikonočno spovedovanje;
30 

ź 29. marec  ob 19  Svetopisemska skupina;
ź 31. marec  dopoldne  obisk starejših in bolnikov po domovih;
ź 4. april  pri vseh sve�h mašah velikonočni »ofer« za župnijsko cerkev;

30
ź 6. april  ob 19   redakcija Glasa sv. Mar�na;

30
ź 7. april  ob 20   Mlajša zakonska skupina;

30
ź 8. april  ob 19   Starejša zakonska skupina;

00
ź 10. april  ob 18   srečanje oratorijskih animatorjev po zoom-u;

00 
 ob 20   zakonska skupina DiŽ;

30
ź 14. april  ob 19    Četrta zakonska skupina;

30
ź 17. april  ob 20    Najmlajša zakonska skupina;

00
ź 19. april  ob 20    Mešana zakonska skupina;

30
ź 22. april  ob 19    priprava na krst;
ź 25. april    krstna nedelja;

30
ź 26. april  ob 19   Svetopisemska skupina;

00
ź 1. maj  ob 8    v župnijski cerkvi začetek Šmarnic.

5 OZNANILA

Dogodki v aprilu

Konec februarja in v marcu so z
zakramentom svetega krsta 
postali Božji otroci:

Družinam iskreno čes�tamo
in želimo obilo Božjega blagoslova!

so darovane z udeležbo ljudstva (z varnostnimi omejitvami). Prosimo, da prihajate samo 
popolnoma zdravi, brez bolezenskih znakov ter upoštevate vsa varnostna navodila NIJZ. Za 
udeležbo se morate vsak ponedeljek (točen dan bo sporočen v vsakokratnih tedenskih 
oznanilih) vnaprej VSI OBVEZNO PREDHODNO PRIJAVITI po telefonu ali elektronski poš� 
župniku. Tis�, ki ne boste prijavljeni, se svete maše ne boste mogli udeleži�. 

KRSTI 

NEDELJSKE SVETE MAŠE

so zopet možni v družinskem krogu. Po-
trebna je predhodna prijava in dogovor po 
telefonu ali elektronski poš�.

DELAVNIŠKE SVETE MAŠE

Maš med tednom se lahko udeleži največ 30 
posameznikov oziroma družin.

Nejc Mlinar, Par�zanska cesta;
Andraž Oblak, Starovaška cesta;
Leja Tavčar, Bedrih;
Sofia Mlinar, Pot na Koče.

MINISTRANTSKE VAJE V VELIKEM TEDNU

Praznovanje vel ikonočnih praznikov je 
lahko lepo le, če je skrbno pripravljeno tudi 
bogoslužje. Zato vse ministrante prosimo za 
zanesljivo in resno udeležbo na vseh obve-
znih ministrantskih vajah, ki bodo na veliki 

00 30
četrtek ob 18 , na veliki petek ob 17  in na 

30
veliko soboto  ob 17  v cerkvi! 
Starše  lepo  prosimo  za  razumevanje!



29  
PONEDELJEK 

1900 + Pavel, Janko in vsi Cigale 
+ Franc Okršlar, obl. 

VELIKI PONEDELJEK 

30 TOREK
 

700  

1900 DOBRAČ. 

po namenu (A) 
+ Pešič – Prek  

VELIKI TOREK 

31
 SREDA

 

1900 
 + Franc Bogataj, obl.

 
v zahvalo za prejete dobrote

 
VELIKA SREDA

 

1
  ČETRTEK

 

1900 

 
za nove duhovne poklice; po namenu (Ž)

 
VELIKI ČETRTEK

 
2

 PETEK

 

1900 

  
OBREDI VELIKEGA PETKA

 
VELIKI PETEK

 
3

 SOBOTA

 

1900

 
+ Marica Albreht;  + Slavka Š�rn

 + Vinko Šubic, roj. dan

 

VELIKA SOBOTA
 

4

 
NEDELJA

 

630

 

 8
00

 900

 1000 

 
1100

 

+ Jakob in Frančiška Frelih

 + Marija Voljč in Tončka Saksida

 za župljane

 + Kris�na Saksida 

 
+ Karnerjevi in Stanonikovi 

 
za ozdravitev (Pečelin) 

 

 VELIKA NOČ

 GOSPODOVEGA

 VSTAJENJA

 

5

 

PONEDELJEK

 

700

 

 
800

 
900

 

+ Marjan Peternel

 
+ Francka Ušeničnik (Jobstova), obl. 

 
+ Stanislav Klemenčič, obl., in Ruparski 

 
+ starši Oblak in za zdravje v družini 

 

ponedeljek v

 
velikonočni osmini

  
6

 

TOREK

 

1900 DOBRAČ.

 

+ Jelka in Franc Kopač (Rudniška 11)

 
+ Vida Burjek in Alojzija Pivk

 

torek v velikonočni 
osmini

 
7

 

SREDA

 

1900

 

+ Mar�novi; + Vojko Jurjevčič

 

sreda v veliko. osmini

 
8

 

ČETRTEK

 

1900

 

+ Miha in Jože Seljak ter vsi Mežnarjevi

 

+ starši in Maksimilijan Oblak

 

četrtek v velikonočni 
osmini

 

9

 

PETEK

 

1900

 

+ Pavel in Pavlina Mur; + Ma�ja Pirnat

 

petek v veliko. osmini

 

10

 

SOBOTA

 

800  

 

+ Janko Stanonik, roj. dan; + Marko Pagon

 

sobota v veliko. osmini

 
11

 

NEDELJA

 

700

 

 

800

 

900

 

1000

 

 

+ Kožuhovi

 

+ Filip Bogataj

 

+ Milan Mravlje, roj. dan; za župljane 

 

+ Jožef Stanonik, Silvester Trček, obl. 

 

+ Janko Pagon, obl.

 

+ Jakob in Frančiška Frelih, obl. 

 

2. VELIKONOČNA,

 

BELA NEDELJA,

 

NEDELJA BOŽJEGA

 

USMILJENJA

 

12

 

PONEDELJEK

 

1900 

 

+ Drago Pisanec; po namenu (F)

 

sv. Julij I., papež

 

13

 

TOREK

 

700 

  

1900 DOBRAČ.

 

+ Marica Albreht

 

+ Balantačevi; + Franc Oblak 

 

sv. Mar�n I., papež in 
mučenec

 

14

 

SREDA

 

1900

  

+ Rudolf Panger ter vsi Pangerc in Juvan

 

+ Stanislav Modic, obl.

 

sv. Lambert, škof

 

15

 

ČETRTEK

 

1900 

 

+ starši in brat Bogdan Tavčar; + Š�rnovi

 

sv. Helena Alzaška

 

16

 

PETEK

 

1900 

 

+ Rudolf Poljanšek, Poljanškovi (Goropeke) 
in starši Filipič; + Emil Govekar in sin Marjan

 

sv. Bernardka Lurška, 
devica

 

MAŠNI NAMENI 6

konec MARCA/APRIL/začetek MAJA 2021



17 
SOBOTA 

800   
 

+ Rudi Jereb in Majnikovi (Dobračevska 5) 
+ družina Ahlin 

sv. Robert, opat 

18 
NEDELJA 

700 

800 

900 

1000  

+ starši Trček in Nagode 
za župljane  
+ Rudolf in Frančiška Kristan (Selo), obl.  
+ starši in sinovi Strlič (Logaška 36) 
za zdravje (MO)  

 
3. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

19 PONEDELJEK
 

1900 
 

 
 

+ Stanko in Andrej Vehar 
+ Jožica in Jože Trček, obl., ter Trčkovi in 
Možina (Mrzli Vrh 2) 

sv. Leon IX., papež 

20 TOREK
 

700 
  

1900 DOBRAČ.
 

 

za zdravje in blagoslov v družinah 
+ Olga Kopač, obl.; + Štefan Mrak

 
+ Stanislav Vehar, obl. 

 

sv. Teo�m, misijonar in 
škof

 

21
 SREDA

 

1900
 

 

  

+ Marija in Stanko Likar ter Marijana Primožič
 

+ starša Anton in Marija Naglič ter Mateja 
Gruden; + Oblak in Kopač 

 

sv. Anzelm, škof in
 

cerkveni učitelj
 

22
 ČETRTEK

 

1900 

 
+ Franc Okršlar; + Franc Jemec

 
sv. Hugo, škof

 

23
 PETEK

 

1900 

 
+ Iztok Poljanšek, obl.

 + Vinko in Milan Kavčič
 

sv. Jurij, mučenec
 

24
 SOBOTA

 

800  

 
+ Anton Klemenčič (80 let)

 po namenu (FŠ)
 

sv. Marija Kleopova,
 svetopisemska žena
 

25
 NEDELJA

 

700

 800

 900

 1000 

 

+ Franc in Marta Manego�
 za župljane 

 za srečno vožnjo
 + duhovnik Vojko Seljak, 20. obl.

 + Mirko in Marko Čar 
 

4. VELIKONOČNA –
NEDELJA DOBREGA

 PASTIRJA
 

26

 
PONEDELJEK

 

1900 

 

DOBR.

 

+ Janez Čelik, 1. obl.

 + Kris�na in Jernej Frlic, obl.

 

Marija, Ma� dobrega

 sveta

 
27

 
TOREK

 

800 

 

+ Marica Albreht

 po namenu (K)

 

sv. Cita, dekla

 dan upora

 28

 
SREDA

 

1900 

 

+ Marjan in Stanislava Trček, obl.

 + Mlinar in Oblak

 

sv. Peter Chanel,

 duhovnik in mučenec

 
29

 
ČETRTEK

 

1900 

 

+ Marjan Peternel

 za nove duhovne poklice

 

sv. Katarina Sienska,

 devica in cerkvena učitelj., 
sozavetnica Evrope

 30

 
PETEK

 

1900 

 

+ Jože Žakelj (Novovaška), obl.

 
za odvrnitev hude ure (Selo)

 

sv. Pij V., papež

 
1

 
SOBOTA

 

800 

 

+ Franc Ahlin, obl.; + Marija Sovinc, obl.

 
+ Emilija Jurca, obl.

 

Sv. Jožef Delavec

 
začetek Šmarnic

 
2

 
NEDELJA

 

700

 
830

 
1000 

 

za zdravje v družini

 
+ Marjan Peternel; za župljane 

 
v zahvalo za srečno dožive�h 60 let 

 

5. VELIKONOČNA

 
NEDELJA

 

MAŠNI NAMENI7



Blagoslovi velikonočnih jedil (vsi bodo v župnijski cerkvi – naenkrat je
lahko pri blagoslovu največ 30 družin):

8OZNANILA

Izdaja Župnija Žiri, Jobstova cesta 34, 4226 Žiri. Odgovarja: Andrej Jemec, župnik. Naklada: 600 izvodov.

Ob državnih in cerkvenih praznikih ni uradnih ur.

h�p://zupnija-ziri.si, h�ps://www.facebook.com/ZupnijaZiri/andrej.jemec@rkc.si
župnik Andrej Jemec: 040 395 979; kaplan Anže Cunk: 040 612 109

Uradne ure župnijske pisarne so vsak torek od 17⁰⁰ do 18³⁰ in vsak četrtek od 10⁰⁰ do 12⁰⁰.

VELIKA OČ v naši župnijiN

S cvetno nedeljo (28. marec) vstopamo v VELIKI TEDEN našega odrešenja. 
00Blagoslov zelenja bo pri vseh sve�h mašah. Popoldne ob 15  bo na župnijski 

facebook strani možno spremlja� križev pot žirovskih skavtov. 
00 00 

Možnost za sveto spoved bo na cvetno nedeljo od 17  do 20 v župnijski 
cerkvi in župnišču (spovedniki od drugod). K spovedi povabljene cele družine, 
tudi vsi veroučenci. Pri spovedi upoštevamo vsa navodila NIJZ (uporaba 
zaščitne maske, razdalja, razkuževanje rok).

Obredi velikega 
četrtka se bodo 

00pričeli ob 19 . 

00Na veliki petek bomo ob 15  molili 
križev pot v župnijski cerkvi. Lepo po-
vabljeni, da se udeležimo premišlje-
vanja Kristusovega trpljenja ob uri, ko je 
za nas daroval svoje življenje! Obredi 

00velikega petka se pričnejo ob 19 .

00Na veliko soboto zjutraj ob 7  bo na Ledinici blagoslov ognja. Pri blagoslovu 
naj ne bo nikogar, po ogenj pa boste lahko prihajali posamično preko celega 
dopoldneva. Preko celega dneva ste lepo povabljeni k molitvi pri Božjem 
grobu v župnijski cerkvi – vsakokrat je pri Božjem grobu lahko naenkrat le ena 
družina.

00
- ob 10  (Stare Žiri);

30
- ob 10  (Brekovice in Sovra);

00
- ob 11  (Breznica in Osojnica);

30
- ob 11  (Ravne, Podklanec, Izgorje, Račeva);

30
- ob 13  (Nova vas in Jezera);

00
- ob 14  (Goropeke in Opale);

30
- ob 14  (Stara vas in Polje);

00
- ob 15  (Selo, Ledinica, Mrzli Vrh, Koprivnik);

30 
- ob 15  (Žirovski Vrh in Zabrežnik);

00- ob 16  (Dobračeva, Rakulk in Bedrih).
00

Najslovesnejše bogoslužje vsega cerkvenega leta, velikonočna vigilija, se bo začelo ob 19 . Za 
00večerne obrede velikega četrtka, petka in sobote ob 19  se bo potrebno OBVEZNO VNAPREJ 

PRIJAVITI župniku po elektronski poš� ali telefonu v ponedeljek, 29. marca – vsaka družina se 
lahko udeleži le enega od vseh treh obredov. Za preostala prosta mesta v teh dneh se boste lahko 
prijavili v torek, 30. marca.

30 00 00 00 00Na VELIKO NOČ bodo svete maše ob 6 , 8 , 9 , 10  in 11 . Za sveto mašo na 
veliko noč se bo za vse potrebno OBVEZNO VNAPREJ PRIJAVITI župniku po 
elektronski poš� ali telefonu v ponedeljek, 29. marca. Na veliko soboto in 
veliko noč bo pri vseh sve�h mašah »ofer« za poplačilo obnove notranjos� 
župnijske cerkve. Že vnaprej Bog povrni!

00 00 00Na velikonočni ponedeljek bodo svete maše ob 7 , 8  in 9 . Za to sveto mašo se bo potrebno 
OBVEZNO VNAPREJ PRIJAVITI župniku po elektronski poš� ali telefonu v ponedeljek, 29. marca.



9

Vsebina velikonočnih praznikov

Pri dopoldanskih sv. mašah ško�e ordinariji v 
stolnicah blagoslovijo bolniško in krstno olje 
ter posve�jo sv. krizmo. Olja se uporabljajo 
pri podeljevanju zakramentov bolniškega 
maziljenja, krsta, birme in mašniškega po-
svečenja. Duhovniki pri tej sv. maši tudi ob-
novijo duhovniške obljube. 
Na veliki četrtek zvečer kristjani praznujemo 
postavitev dveh zakramentov, zakramenta 
evharis�je in mašniškega posvečenja. Jezus 
nam je pri zadnji večerji z učenci svoje telo in 
svojo kri izročil v jed in pijačo, poleg tega pa 
je postavil tudi zapoved medsebojne lju-
bezni. V znamenje tega je učencem umil 
noge. 
Na veliki četrtek se v Cerkvi zahvaljujemo tu-
di za zakrament mašniškega posvečenja, ki 
ga ško�e v Cerkvi na Slovenskem običajno 
podeljujejo diakonom na praznik sv. Petra in 
Pavla, 29. junija.

Na veliki petek je poleg pepelnične srede, s 
katero začenjamo postni čas, strogi post. 
Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko 
ne obhajamo sv. maše. Ta dan se spominja-
mo Kristusovega trpljenja in smr� na križu, 
posebej z molitvijo š�rinajs�h postaj križe-
vega pota in obredi velikega petka, med ka-
terimi pomemben del zavzemajo slovesne 
prošnje za vse potrebe in čaščenje križa. 
Med svetopisemskimi besedili prebiramo 
zapis o Jezusovem trpljenju in smr� iz Jane-
zovega evangelija. 

Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki 
blagoslavljajo velikonočni ogenj in vodo, s 
katerima verniki blagoslovijo svoje domove. 
Na velikonočnem ognju gospodinje pripra-
vljajo velikonočne dobrote. Sobota je dan 
celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem 

grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek. 
Velikonočni blagoslov jedil ima posebno 
simboliko. 
Velikonočno praznovanje začnemo zvečer s 
slovesnim bogoslužjem, pri katerem imata 
poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, 
ki predstavlja vstalega Kristusa, in krstno bo-
goslužje oziroma obnovitev krstnih obljub. 
Pri sv. maši beremo večje število svetopi-
semskih besedil, ki imajo globok pomen za 
odrešenjsko zgodovino. 

Velika noč je največji krščanski praznik. Ta 
dan se spominjamo največjega čudeža in 
temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa 
Kristusa od mrtvih. Skrivnost vstajenja lahko 
razumemo samo v moči vere, ki je presežni 
Božji dar. Jezus Kristus nas je s svojim tr-
pljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da 
greh in smrt nimata zadnje in dokončne 
besede v našem življenju, ampak nam je 
Jezus odprl pot v večno življenje. 

Na velikonočni ponedeljek želimo utrdi� 
našo vero v vstalega Jezusa tudi na ta način, 
da veselo novico o vstajenju podelimo s 
prijatelji in se skupaj z njimi veselimo. 

VELIKI ČETRTEK

VELIKI PETEK

VELIKA SOBOTA

VELIKA NOČ

VELIKONOČNI PONEDELJEK

AKTUALNO

župnik Andrej
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Ko 100-tič k spovedi prinesem isti „greh“

Gabriel

Kar pogosto se dogaja, da verniki prihajate k 
spovedi s kakšno zadevo, ki se je zgodila že 
pred mnogimi le�, desetletji, in ste jo že veli-
kokrat tudi »prinesli« k spovedi, pa vendarle 
ostaja kot nekakšen kamen v čevlju nekje v 
globini duše.
S kamenčkom v čevlju se seveda še vedno da 
hodi�, je pa moteče. Če se umakne nekam 
na stran, še gre, ampak ob primernem gibu 
se priplazi direktno pod peto. S kamenčkom 
v čevlju včasih kar vztrajamo. Pa kamenček 
ignoriramo in gremo naprej, saj bo že pri-
ložnost, da se ga rešimo.
Nekaj podobnega se nam dogaja pri težkih 
stvareh našega življenja. Kamenček je tam, 
po navadi pri strani, ampak včasih pa udari 
ven, vedno znova. In potem ta kamenček 
opisujemo pri spovedi, ven ga pa nekako ne 
uspemo zbeza�.
Z drugimi besedami, na primer, muči nas ne-
kaj iz naše mlados�, morda kakšna mladost-
na neumnost (ki je danes ne bi ponovil ravno 
zato, ker sem se takrat naučil, kako to gre), 
morda odnos s starši (ki ga nisem uspel nikoli 
dobro uredi� in predela�, zdaj pa so že zdav-
naj pokojni), ali pa obstaja kakšna zadeva, ki 
sicer ni� ni tako huda, pa jo že desetletja pri-
krivam pred mojimi bližnjimi …
Vseh vrst stvari se nabere v človeškem živ-
ljenju. Sam sem seveda premlad, da bi lahko 
učil v ognju življenja preizkušene ljudi. Po 
drugi strani pa je res tudi to, da žal tudi du-
hovniki nismo vedno (bili) najbolj priprav-
ljeni na nekatere zanke človeške duše, ki tu-
kaj igrajo pomembno vlogo. Kjer spovednik 
ne prepozna kakšne zanke, v katero se ljudje 
zataknemo, se lahko zgodi, da zadeva zata-
knjena tudi ostane.
Zato sam pri spovedi poskušam da� vsaj tri 
predloge, ko pridejo zoprni, starodavni ka-
menčki na dan:
1. da zadevo poimenujemo in opišemo ta-

ko, kot se je zgodila
Ena prvih stvari je ta, da poskušamo to, kar 
nas muči, direktno in jasno predoči�. Se pra-

vi, brez kakšnih skrivalnic. Eno je, da rečemo, 
da nas muči naš odnos z očetom, drugo pa je, 
da jasno rečemo, da nas je oče pretepal in 
mu ne moremo odpus��, na primer.
Žal je Cerkev dolga stoletja učila nekakšne 
skrivalnice, zaradi katerih se o nekaterih 
stvareh ni govorilo, če pa že, se je govorilo v 
ugankah in prispodobah. To je čisto v redu za 
kakšno drugo priložnost, pri spovedi pa je 
treba bi� konkreten. Ko predočiš in jasno 
opišeš, kje te čevelj žuli, prvič resno spoznaš, 
kje je problem. Dokler se zadeve sučejo sa-
mo v glavi, ne gre naprej, ker se za�kaš sam 
pri sebi.
2. da s spovedancem resno razmisliva, če 

sploh gre za greh
Druga zadeva – za to je potrebna pomoč spo-
vednika – je ta, da premislimo, če sploh gre 
za greh. Največkrat so to neki kamni, ki so 
nam jih drugi zadali, in ne obratno. Zato je 
treba čisto jasno ugotovi�, da spoved lahko 
pomaga, ni pa edini recept, če sploh ne gre 
za greh, ampak za greh drugega, zasejan v 
dušo spovedanca.
3. da poskušava naj� ne samo dobre, am-

pak tudi slabe posledice
Spovednik je potem zopet v pomoč, ko je 
treba zadevo, ki smo si jo končno predočili, 
malo obrni� naokrog in ugotovi�, kako je do 
danes vse to vplivalo name, ne samo na sla-
bo, ampak na dobro. Skratka, premisli�, ka-
ko je Gospod Bog tudi morebitne slabe stvari 
v mojem življenju obrnil na dobro. To nas vo-
di od stalnega obžalovanja do vsaj majhne 
zahvale. Pa smo že malo na boljšem.

In na koncu velja tudi zaupanje in klicanje 
Božjega usmiljenja. Gospod Jezus ozdravlja 
utrujeno in naveličano dušo. Naj bo taka ali 
drugačna zadeva, nedelja Božjega usmiljenja 
je priložnost, da nase in na svoje bližnje 
kličemo posebnih Gospodovih milos�, in le-
te ne bodo izostale.

GLEDATI - V IDETI
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Križev pot v vrtcu

Križev pot je pot, po kateri je Jezus nesel križ. 
Je pot ljubezni do vsakega človeka. Tudi v 
Vrtcu pri sv. Ani skupaj z Jezusom hodimo po 
tej po�, da spet začu�mo, kako neizmerno 
nas ljubi.
V našem vrtcu poleg splošnih vsebin otro-
kom nudimo tudi verske, ki jih vzgojiteljice 
skupaj z direktorjem in kaplanom skrbno pri-
pravimo. Še posebno se duhovnim vsebinam 
posve�mo v mesecu rožnega venca, advent-
nem in postnem času ter v mesecu maju, ko 
sodelujemo pri šmarničnih pobožnos�h. 
Vzgojiteljice si že na začetku šolskega leta 
razdelimo in pripravimo duhovne vsebine za 
posamezno obdobje. Pri podajanju vsebin 
nam pomagajo svetopisemske zgodbe, knji-
ge in pesmi, ki otrokom približajo dogajanje.
Letos v postnem času spoznavamo križev 
pot. Vsak petek se po zajtrku zberemo, pri-
žgemo svečke in namenimo čas Jezusu ter 
drug drugemu. Preko slike in besedila kri-
ževega pota vsakič spoznavamo novo po-
stajo. Otroci poslušajo preprosto besedilo o 
Jezusovem trpljenju in sodelujejo z bese-
dami: “Ker si svojim križem svet odrešil.” in 
“Usmili se nas.” Sliko postaje nalepimo na 
steno igralnice, da jo lahko otroci večkrat po-
gledajo tudi po končani katehezi. Skupaj 
zmolimo molitev in zapojemo ob spremljavi 
kitare. Otroci se pri spoznavanju postaje 
umirijo in z zanimanjem poslušajo vsebino. 
Po prebranem odlomku križevega pota se 
pogovorjamo in prenesemo vsebino v 
današnji čas, naše odnose in vsakdanje do-
gajanje. Tako postanejo vsebine blizu tudi 
peščici otrok, ki v domačem družinskem 
okolju ne živijo vere. 
Pri branju besedila križevega pota po-
udarimo Jezusov zgled ljubezni, ki nam kaže, 
da se je vredno trudi� bi� prijazen, potr-
pežljiv in vztrajen. Otroci sami ugotavljajo, 
da če nekdo pade, je potrebno stopi� do 
njega in mu nudi� tolažbo, tako kot sta Je-
zusu pomagala Simon iz Cirene in Veronika. 
Otroci pri spoznavanju postaj zelo so-

čustvujejo z Jezusom. Hodijo ga božat in tudi 
najmlajši malčki kažejo na trnovo krono, 
težak križ in kolena (padec pod križem) ter 
govorijo, da boli, boli. 
Na koncu srečanja se vsakič dogovorimo za 
dobro delo, ki ga bodo otroci skušali izpolni� 
med vikendom, ki sledi. Pomagajo staršem 
pri gospodinjskih opravilih, kuhajo čaj, se 
nasmehnejo mimoidočemu ipd. Otroci sami 
od sebe predlagajo nova dobra dela, ki jih 
bodo skušali uresniči�.

Najlepše pri katehezah je opazova� otroke 
pri sodelovanju. Med pogovorom in petjem 
vsem zažarijo oči in med nas se razlije poseb-
na toplina, ki plete nevidne nitke ljubezni in 
razumevanja. Ta skupna jutra so najlepša v 
vrtcu. S takšnimi izkušnjami tudi vzgojiteljice 
vsakič znova obujamo našo vero. Otroci nam 
kažejo najiskrenejše občutke sočutja, dobro-
te in ljubezeni ob spremljanju Jezusovega 
trpljenja. Njihova preprosta vera in zaupanje 
sta lahko vsem za zgled in navdih.

vzgojiteljica Silvija Pavšič



Iz Jezusove velikonočne skrivnos� izvirajo vsi 
naši zakramen�, ki so Jezusova konkretna 
pomoč v našem vsakdanjem življenju. Tako 
vsako leto na velikonočno vigilijo (na veliko 
soboto zvečer) podoživljamo našo poveza-
nost z Jezusom preko zakramentov in se mu 
zahvaljujemo za ta veliki dar. Prav zakrament 
krsta izvira iz prve velike noči, zato na veliko-
nočno vigilijo pri krstnem bogoslužju vsako 
leto obnovimo svojo pripadnost Jezusu, ki 
smo jo (ali so jo naši starši) obljubili pri sve-
tem krstu.
Ob tej priložnos� smo vprašali nekaj mlajših 
zakonskih parov, zakaj so dali svoje otroke 
krs��. Takole so odgovorili:

· »Verujeva, da je krst prvi 'uradni' bla-
goslov, ko se rodi otrok. Vedno sva si 
želela otroke krs��. Ču�va hvale-
žnost, da sva obdarjena z njimi. Skozi 
oči vere ima življenje posebno vre-
dnost. S krstom želiva, da Bog posega 
v otrokovo življenje in našo družino 
usmerja k dobremu.«

· »Svoje otroke sva dala krs��, ker ver-
jameva, da so s krstom postali Božji otro-
ci. Kot Božji otroci so dani v varstvo Jezu-
su, ki jih bo vodil skozi življenje. Hvaležna 

sva staršem, da so naju dali krs�� in vzga-
jali v veri, saj se vedno bolj zavedava, da 
je bila to odlična popotnica za življenje. 
Prav to midva želiva da� najinim otro-
kom, saj jim v življenju želiva najboljše.«

· »Vsak si želi, da bi bili njegovi otroci 
varni v tem zemeljskem življenju. 
Velikokrat pa ni v naši moči, da bi jih 
ubranili vseh nevarnos�. Vsak dan 
naju spremlja misel, da so najini 
otroci v varstvu nebeškega Očeta. In 
zato otroke lažje spus�va iz svojega 
naročja v svet.«

ź »Najina otroka sva dala krs�� predvsem 
zato, ker je taka navada in ker sva tudi 
sama krščena. Resničnega pomena krsta 
se sploh nisva kaj dos� zavedala. Šele pri-
prava na krst in sam krst pa sta veliko pri-
pomogla, da se je v celi družini začela pre-
buja� vera. Po krstu smo začeli vedno več 
zahaja� k sve� maši in prejema� zakra-
mente. Ta izkušnja je za nas znak, da je 
Bog res vesel krščenih otrok in jim poma-
ga tako, da prebudi tudi njegove starše in 
botre.«

ŽIVA CERKEV

Zakaj sva dala krstiti svoje otroke?

Pričevanja zbral in sestavil župnik Andrej
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